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W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały wprowadzone zmiany 

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa   

w ust. 1 rozporządzenia i wynikające ze zmiany kalendarza terminy wcześniej 

planowanych wydarzeń. 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w I LO im. KEN 

I semestr 01.09.2020 r. - 29.01.2021 r. 

II semestr 01.02.2020 r. -  25.06.2021 r. 

 

 

Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

zagrożonych ocenami niedostatecznymi – 

wychowawcy klas 

22.12.2020 r. (wt) 

18.12.2020 r. (pt) –termin wpisania   w kolumnie  

PROPOZYCJE OCEN zagrożenia ocenami 

niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania  

- nauczyciel przedmiotu 

1.  Zimowa przerwa świąteczna 

23.12 (śr)– 31.12.2020 r. (czw.) 
  Podstawa prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 

zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  

2.  
Nowy Rok - Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 
01.01.2021 r.(pt) 

3.  Ferie zimowe: 

04.01 – 17.01.2021 r. 

 
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 

stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. 

 

4.  Matura próbna z Nową Erą  

Język polski PP 
21.01.2021 r. 

Biologia PR 

Matematyka PP 
22.01.2021 r. 

Historia PR 

Język angielski/Język niemiecki PP 
25.01.2021 r. 

Język angielski PR 

Język polski PR 
26.01.2021 r. 

Chemia PR 

Matematyka PR 
27.01.2021 r. 

Wiedza o społeczeństwie PR 

Geografia PR 
28.01.2021 r. 

Fizyka PR 

Język niemiecki PR 29.01.2021 r. 
 

5.  
Zakończenie pierwszego semestru nauki w 

klasach I-III.  

29.01.2021 r.  

 20.01 (śr) zaproponowanie ocen                

             w kolumnie  PROPOZYCJE OCEN 

22.01 (pt) zakończenie klasyfikacji  

26.01 (wt) konferencja  klasyfikacyjna  

29.01 (pt) wywiadówki  
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6.  Zakończenie składania deklaracji maturalnych  

27.01.2021 r. (śr) – (uczniowie klas 

maturalnych) 

(nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego 

- § 61 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych) 

7.  Marzec  

Próbne matura z matematyki dla klas III na 

poziomie podstawowym. 

Wewnętrzne próbne matury z przedmiotów 

rozszerzonych 

8.  

Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

uczniów klas III zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi  i nagannymi z zachowania – 

wychowawcy klas 

26 marca 2021 r. (pt) 

9.  
Rekolekcje Wielkopostne 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 

1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach § 10. 1. uczniowie 

uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy 

kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

odbycia rekolekcji wielkopostnych. 

10.  Wywiadówka w klasach I-III 19 marca 2021 r. (pt) 

11.  Wiosenna przerwa świąteczna 

1 kwietnia (czw) - 6 kwietnia(wt)  2021 r.  

Podstawa prawna:  

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 

1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  

12.  Dzień otwarty szkoły 24 kwietnia 2021 r.  (so) 

13.  Zakończenie zajęć w klasach III 

30 kwietnia 2021 r.  (pt) 
 22.04 (czw) - zakończenie klasyfikacji  

27.04 (wt) - konferencja  klasyfikacyjna 

28 .04 (śr)– egzaminy klasyfikacyjne 

29.04 (czw) - UZUPEŁNIAJĄCA 

KONFERENCJA  KLASYFIKACYJNA 

klas III   

Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 

46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
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14.  
Święto Konstytucji 3.Maja - dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
03 maja 2021 r.(po) 

15.  

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego 

poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-II 
   

04 maja 2021 r. (wt) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

16.  
Pisemny egzamin maturalny z matematyki 

poziom podstawowy - Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych w klasach I-II 

05 maja 2021r. (śr) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

17.  
Pisemny egzamin maturalny z języka 

angielskiego poziom podstawowy - Dzień wolny 

od zajęć dydaktycznych w klasach I-II  

06 maja 2021r. (czw) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

18.  

Pisemny egzamin maturalny z języka 

angielskiego poziom rozszerzony oraz ustna 

matura z języka obcego nowożytnego  -Dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II 

07 maja 2021r. (pt) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

19.  
Pisemny egzamin maturalny z biologii - Dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II 

12 maja 2021 r. (śr) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

20.  

Pisemny egzamin maturalny z geografii, języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w 

klasach I-II 

13 maja 2021 r. (czw) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

21.  
Pisemny egzamin maturalny z chemii, języka 

niemieckiego na poziomie rozszerzonym - Dzień 

wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I-II 

14 maja 2021 r. (pt) 

(podstawa prawna: § 5 ust 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

22.  Egzamin maturalny -  część pisemna c.d do 19 maja 2021 r. 

23.  

Ostateczny termin powiadomienia rodziców 

uczniów klas I-II zagrożonych ocenami 

niedostatecznymi i nagannymi z zachowania– 

wychowawcy klas 

21 maja 2021 r. (pt) 

24.  
Próbna matura z matematyki na poziomie 

podstawowym w klasach drugich 

 
2 czerwca  2021 r. (śr) 

25.  
Boże Ciało - Dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 
3 czerwca 2021 r. (czw) 
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26.  

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych  04 czerwca 2021 r. (pt) 

 

 

 

 

(podstawa prawna: § 5 ust 4 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w zamian za pracującą 

sobotę w dniu 24.04.2021 r.  

27.  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych 

25 czerwca 2021 r. 

 17.06 (czw ) zakończenie klasyfikacji  

21.06 (po) konferencja  klasyfikacyjna 

22-23.06 – egzaminy klasyfikacyjne 

23.06 (śr ) - UZUPEŁNIAJĄCA 

KONFERENCJA  KLASYFIKACYJNA 

klas I-II   
Podstawa prawna:  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 

2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  

28.  Ferie letnie 

26 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 

zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). 

29.  
Przekazanie przez CKE szkołom świadectw, 

aneksów i informacji o wynikach maturalnych. 
05 lipca 2021 r. (pt) 

30.  Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III 23-27 sierpnia 2021 r. 

 

 

 


